
حربيــة  طائرتيــن  تحليــق  بينهــا  خرقــًا   75 مــن  أكثــر  بلغــت 
وتجسســية فــي أجــواء الفــازة بمديريــة التحيتــا وطائــرة تجسســية 
فــي أجــواء شــارع الخمســين بمدينــة الحديــدة؛ كمــا تضمنــت أيضــًا 
تســعة خروقــات بقصــف مدفعــي لعــدد 109 قذائــف و32 خرقــًا باألعيــرة 

الناريــة المختلفــة.

بعد أن كانت حكرا على اميركا وبريطانيا فقط..

ايران تنضم لنادي مالكي الغواصات 
ذاتية القيادة

ــة بعــد ازاحــة  طهــران - كيهــان العربــي:- كتبــت صحيفــة "فوربــس" االميركي
ايــران الســتار عــن غواصتهــا الجديــدة: ان ايــران انضمــت الــى نــادي نخــب مالكــي 
الغواصــات ذاتيــة القيــادة مــن دون ركاب التــي كانــت حكــرا علــى اميــركا وبريطانيــا.
واضافــت "فوربــس"، ان ايــران خــال االســبوع االخيــر ازاحــت الســتار عــن 
قطعــة بحريــة جديــدة ومــن المتوقــع ان تكــون غواصــة صغيــرة جــدا او غواصــة مــن 
دون ركاب )UUV( ورجحــت الصحيفــة ان تكــون القطعــة مــن النــوع الثانــي وبهــذا 

فــأن ايــران اضافــت قــوة جديــدة لدفاعاتهــا البحريــة.
ــا  ــع نظيرته ــة م ــذه الغواصــة االيراني ــة ه ــن مقارن ــه يمك ــة ان ــت الصحيف وكتب

. )XLUUV( االمريكيــة التــي تصنعهــا شــركة بوينــغ
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شؤون دولية بلغت أكثر من 75 خرقًا خالل يومين فقط..

قوى العدوان السعودي االميركي تواصل عدوانها وخرقها الهدنة في الحديدة وترتكب مجزرة جديدة
* األمم المتحدة: اليمن يواجه عواقب كارثية جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد في أراضيه بسبب الحصار

الجمهورية االسالمية تهدي افغانستان 11 طنا من المساعدات 
الطبية لمكافحة كورونا

تل أبيب: إجراء مفاوضات سرية مع السعودية 
حول المسجد األقصى

القــدس المحتلــة - وكاالت امبــاء:- كشــفت 
صحيفــة "إســرائيل اليــوم" الصهيونيــة المقربــة 
ــن  ــن ياهــو" عــن مفاوضــات ســرية بي مــن "نت
"إســرائيل" والســعودية بوســاطة أميركيــة، الــى 
ــا "ترامــب"  ــي بلوره ــرن" الت ــة الق ــب "صفق جان
ــور  ــي غ ــون االســرائيلي ف ــرض القان وخطــة ف
األردن وكتــل المســتوطنات الكبيــرة فــي الضفــة 
الغربيــة، وذلــك بهــدف تمكيــن الســعودية مــن 

وزير الطاقة يعلن تدشين 250 مشروعا 
في عام النهضة االنتاجية

طهــران- كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الطاقــة رضــا اردكانيــان ، انــه ســيتم تدشــين 250 مشــروعا كبيــرا 
بتكلفــة 50 ألــف مليــار تومــان خــال العــام االيرانــي 
الحالــي )ينتهــي فــي 21 آذار 2021( المســمى بعــام 

"النهضــة االنتاجيــة".
واشــار اردكانيــان الــى اهميــة صناعــة المــاء 
دور  لهمــا  والكهربــاء  المــاء  ان  وقــال:  والكهربــاء، 
اساســي فــي مختلــف مجــاالت البــاد، وخاصــة 
فــي العــام الجــاري الــذي يســمى "عــام النهضــة 
االنتاجيــة"، لذلــك يجــب ايــاء مزيــد مــن االهتمــام 

بهــذه الصناعــة.

على يد االمام الخميني وخلفه الصالح..

الرئيس روحاني: القيادة الحكيمة مكنت ايران 
من الصمود بوجه المؤامرات

* إعطاء راية القيادة الى سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي يوم رحيل االمام بدّد أحالم األعداء

مشيرًا الى تضحيات قواتنا البطلة في الدفاع عن المقدسات في سوريا والعراق وفي طليعتهم الجنرال سليماني..

اللواء باقري: قواتنا لن تغفل عن فتن األعداء الجديدة وسترد بحزم  على أي خطأ في الحسابات 

تسجيل 96 إختراعاً إيرانياً 
في مكاتب دولية

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلنــت دائــرة العلــوم والتكنولوجيــا فــي رئاســة الجمهوريــة فــي ايرانانــه تــم 
لحــد اآلن تســجيل 96 اختراعــا فــي مكاتــب أجنبيــة مرموقــة.

وذكــر بيــان لمركــز االتصــاالت واالعــام فــي دائــرة العلــوم والتكنولوجيــا برئاســة الجمهوريــة، ان مركــز 
بــراءات االختــراع دعــم حتــى اآلن تســجيل 96 اختراعــا فــي مكاتــب أجنبيــة مرموقــة.

ــاء علــى التقنيــات المســجلة  وهــذا االجــراء يهــدف لتســويق المنتجــات المصنعــة بن
ويتــم وضعهــا بجانــب المخترعيــن فــي المســار المعقــد لتســجيل بــراءات االختــراع 

ــز. ــي للمرك الدول

في ظاهرة لم تشهدها الواليات المتحدة منذ عام 1968إثر إغتيال القس "مارتن لوثر كينغ"..

انتفاضة الشعب االميركي العارمة تجاوزت التمييز العنصري لتوجه سهامها الى النظام الرأسمالي
*االحتجاجات تعم 75 مدينة اميركية وإعالن حالة الطواريء وفرض حظر التجوال في أكثر من 30 منها

االمام الخميني والنهوض 
االسالمي العالمي

مؤرخ يصف أحداث أميركا باألكبر بعد 
اغتيال مارتن لوثر كينغ

أردوغان متهم بـ'التجرؤ على القرآن' 
هذه المرة

اليمين المتطرف االميركي يسعى لجر 
احتجاجات السود نحو حرب أهلية

لوموند: ما يحصل في أميركا هو 
الحقيقة الصارخة لالمساواة

وزير الدفاع العراقي : »داعش« تنظيم سني متطرف 
ونشأ 80% منه في المنالطق الغربية والشمالية 

حماس: واشنطن و »تل أبيب« تشرعان 
الجرائم وتصدران اإلرهاب للعالم

نيويورك تايمز: أوروبا تترك 900 طفل من 
ابناء دواعشها في مخيمات سوريا

تظاهرات في هونغ كونغ تنديدًا 
بالتدخل األميركي في شؤونهم

العدد )10412( السنة االربعون ، الثاثاء 10 شوال ، 1441 هـ ق 13 خرداد 1399 هـ ش، 2 حزيران 2020م على الصفحة الثالثة

تنفيذ اكثر من 300 مشروع اقتصادي 
في مناطق البالد الحرة

* ملتزمون بتوجيهات وأوامر سماحة القائد لالرتقاء بقدرات 
الردع وتعزيز قدراتنا الدفاعية الى الحد األقصى

* المقاومة الفاعلة والمتقدمة تبلورت في العالم االسالمي بإستلهامها أفكار ووصايا 
االمام الخميني وستراتيجيات سماحة القائد الخامنئي

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
االركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد 
باقــري بــان هــذه القــوات لــن تغفــل لحظــة واحــدة 
عــن الفتــن الجديــدة المثــارة ضــد البــاد فــي ظــل 
االلتــزام بتوجيهــات واوامــر قائــد الثــورة االســامية 
الــردع  بقــدرات  االرتقــاء  اســتراتيجية  اطــار  فــي 

وتعزيــز القــدرات الدفاعيــة الــى الحــد االقصــى.
ــان أصــدره أمــس  ــواء باقــري فــي بي وشــدد الل
لرحيــل   31 الـــ  الذكــرى  اعتــاب  علــى  األثنيــن 
مفجــر الثــورة االســامية ومؤســس الجمهوريــة 
االســامية االمــام الخمينــي /قــدس ســره/، شــدد 
انــه رغــم كل المؤامــرات والفتــن المثــارة مــن قبــل 
والرجعيــة  والصهيونيــة  الهيمنــة  قــوى  معســكر 
االقليميــة الخبيثــة، بــدءا مــن الحــرب االعاميــة 
والهجمــة الثقافيــة والحــرب الناعمــة حتــى الحظــر 
العســكرية  والتهديــدات  االقتصاديــة  والحــرب 
الثــورة  فــان  المتواصلــة،  النفســية  والحــرب 

ــي  ــعودي االمارات ــدوان الس ــوى الع ــل ق ــاص:- تواص ــي  خ ــان العرب كيه
االميركــي الغاشــم خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار بمحافظــة الحديــدة، 
ــن  ــدد م ــى ع ــا وعل ــة عليه ــة المكثف ــارات الجوي ــن الغ ــل ش ــا يواص وطيارنه

المحافظــات والحــدود اليمنيــة.
وأوضــح مصــدر أمنــي لصحيفتنــا، أن خروقــات قــوى العــدوان 

طهــران- كيهــان العربــي:- اعلنــت وزارة الصحــة 
فــي افغانســتان ان 11 طنــا مــن المعــدات الطبيــة 
التــي قدمتهــا الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 

وصلــت  قــد  كورونــا  فيــروس  تفشــي  لمكافحــة 
العاصمــة كابــل.

المســاعدات  هــذه  تقديــم  مراســم  وخــال 
أكــد ســفيرنا فــي كابــل، بهــادر امينيــان، ان هــدف 
المســاعدات االيرانيــة الــى افغانســتان هــو الحفــاظ 
علــى ســامة الكــوادر الطبيــة التــي تقــف فــي 

الخــط االمامــي لمكافحــة فيــروس كورونــا.  
مســاعدات  ليســت  هــذه  امينيــان  واوضــح 
ــة  ــران ملتزم ــتان، اذ ان طه ــران األولــى ألفغانس إي

لكابــل. مســاعداتها  بمواصلــة 
وتشــمل هــذه المســاعدات عــدد تشــخيص 
الصناعــي  التنفــس  اجهــزة  كورونــا،  فيــروس 
وملحقاتهــا، الكمامــات والمــواد المعقمــة حيــث تــم 

االفغانيــة. الصحــة  وزارة  الــى  تســليمها 
الصحــة  وزيــر  مســاعد  اعــرب  جانبــه  مــن 
االفغانــي لشــؤون التخطيــط، بشــير نورمــل، عــن 

رئيــس  اشــار  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، الــى إقتــراب 
/ الخمينــي  االمــام  لرحيــل  الســنوية  الذكــرى 
قــدس ســره/، وقــال: ان ايــران والشــعب تمكنــا 
االعــداء  مؤامــرات  كافــة  بوجــه  الصمــود  مــن 
واحامهــم الخاويــة فــي مرحلــة مــا بعــد رحيــل 
االمــام الخمينــي )ره(، وذلــك بفضــل توجيهــات قائــد 
ــي  ــة اهلل العظمــى الســيد عل ــورة االســامية اي الث

الخامنئــي.
واشــار الرئيــس روحانــي الــى قــرار مجلــس 
اهلل  آيــة  بتعييــن   1989 عــام  فــي  القيــادة  خبــراء 
العظمــى الخامنئــي خلفــا صالحــا لامــام الخمينــي 

الراحــل /قــدس ســره/.
واكــد رئيــس الجمهوريــة، ان هــذه المبــادرة 
ــدّدت احــام  ــى، ب ــت بفضــل اهلل تعال ــي تحقق الت
بــان  باطــا  تصــوّروا  قــد  كانــوا  الذيــن  االعــداء 
بعــد  اســابيع  مــدى  لــن يســتطيع علــى  البــاد 
ــة االســامية ان يعيــن  رحيــل مؤســس الجمهوري
قائــدا جديــدا للبــاد، لكــن فــي نفــس اليــوم )4 

صــوّت   )1989 يونيــو 
الخبــراء  مجلــس  اعضــاء 
ــادة  ــة القي علــى تســليم راي
العظمــى  اهلل  آيــة  بيــد 

منئــي. لخا ا
انــه  بالقــول،  وتابــع 
القيــادة  هــذه  ظــل  تحــت 
تمكنــت  الحكيمــة 
الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران مــن الصمــود بوجــه جميــع المؤامــرات التــي 

والشــعب. البــاد  تســتهدف 

ــة االســامية  والجمهوري
فــي ايــران قــد تمكنتــا 
فــي ظــل التــوكل علــى 
البــاري تعالــى والقيــادة 
ــه  ــي الفقي الحكيمــة للول
واالعتمــاد علــى الطاقــات 
الوطنيــة  والقــدرات 
واالســتراتيجيات الذكيــة 
والقويــة مــن تعزيز عمق 
االســتراتيجي  النفــوذ 
ــوي وســعة نطــاق العمــل  ــدار الفكــري والمعن واالقت
االســامية  والمقاومــة  الصحــوة  لتقويــة  المؤثــر 
ــى  ــة عل ــتكبار والهيمن ــة لاس ــة المناهض والمواجه
الشــعوب فــي جغرافيــا العالــم االســامي ومــا ابعــد 

مــن ذلــك، وان تحــوال فــي هــذا االطــار دور خطــاب 
قدرتهمــا العمانيــة الــى حقيقــة ملموســة وال تُنكــر 
الداء دور ثابــت وحاســم علــى الســاحة الدوليــة 

وفــي خنــادق العالــم الرئيســية.
الفاعلــة  المقاومــة  بــان  باقــري  اللــواء  واكــد 
والمتقدمــة وليســت المقاومــة الســاكنة واالنفعاليــة، 
والتــي تبلــورت بتشــكيل خايا المقاومــة في العالم 
االســامي والقــدرة البــارزة فــي جبهــة المقاومــة فــي 
غــرب اســيا ومــع فشــل مؤامــرة »داعــش« العالميــة 
واالرهــاب التكفيــري والحــروب النيابيــة والمشــروع 
واالجهــاض  الكبيــر«  االوســط  »الشــرق  المقيــت 
ــي  ــرن«، والت ــة الق ــر لمشــروع »صفق منقطــع النظي

حولــت مســالة خــروج اميــركا مــن المنطقــة الــى

* مسؤولون أميركان: االحتجاجات في شوارعنا تحيد بنا عن 
القضية الحقيقية، وهو قتل السود العزل في أميركا

* نانسي: وفاة المواطن جورج فلويد عملية »إعدام« وليس دفاعا عن النفس، 
لقد قتلوه على الهواء وال يمكننا إنكارها أو تأهيلها

* أعتقال 735 متظاهرًا في مانهاتن السفلى ولوس أنجلس 
وإصابة المئات من المتظاهرين وقوات الشرطة

* موّظفو »الخدمة السرية« ينقلون »ترامب« الى مخبأ تحت األرض 
إثر تصاعد االحتجاجات حول البيت األبيض

* المتظاهرون األميركان يقومون بإسقاط تماثيل متعددة تم نصبها 
في عدة مدن ألشخاص عُرفوا بميولهم العنصرية

* البنتاغون: وحدات للشرطة العسكرية وضعت في حالة تأهب لتتمكن 
من التدخل إذا احتاج األمر، خالل مهلة أربع ساعات

* رئيس معهد »بروكينغز«: حوادث مقتل السود على أيدي 
البيض عنصرية ممنهجة وخطيئة أميركا األصلية
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